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1 Загальні положення
1.1 «Положення про розрахунок штатних одиниць та оплату праці викладачів,
які проводять навчальний процес англійською мовою (версія 03)» (далі –
Положення) враховує особливості та складності підготовки англомовних навчальнометодичних матеріалів, підвищену напруженість роботи викладачів з іноземними
студентами, встановлює механізм розрахунку штату відповідних кафедр.
1.2 Дане Положення розроблене як додаток до діючих нормативних
документів, які регламентують розрахунок штатних одиниць згідно з нормами
обліку часу навчальної роботи професорсько-викладацького складу (ПВС) кафедр
університету.
1.3. Дія даного Положення поширюється на всі структурні підрозділи
університету за виключенням кафедр підготовки з іноземних мов.
1.4. Положення розміщується в електронному Реєстрі основної діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою
розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
2 Розрахунок штату кафедр та оплата праці викладачів, які проводять
заняття англійською мовою
2.1 Розрахунок штатних одиниць ПВС для забезпечення викладання
англійською мовою проводиться за встановленими для даної кафедри нормативами.
2.2 Викладачам, які проводять навчальний процес англійською мовою, за
рахунок спеціальних коштів університету встановлюється надбавка у розмірі 10 %
від частини ставки (але не більше однієї ставки), на якій працює викладач. Ця
надбавка встановлюється наказом на термін викладання англійською мовою
(навчальний модуль, семестр або навчальний рік тощо) на підставі відповідної
службової записки завідувача кафедри, яка узгоджується з директором інституту
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(деканом факультету) та керівниками навчально-організаційного, плановофінансового відділів та групи планування та обліку навчального навантаження.
2.3 Після затвердження штату кафедр та закріплення навчального
навантаження за викладачами, за погодженням директора інституту (декана
факультету), керівників навчально-організаційного, планово-фінансового відділів та
групи планування та обліку навчального навантаження першому проректору
подається службова записка від завідувачів кафедр, в якій вказується список
викладачів та частина ставки, що припадає кожному викладачу за викладання
англійською мовою. На цю частину ставки за рахунок спеціальних коштів
університету викладачу на період викладання англійською мовою встановлюється
надбавка у розмірі 15 % за складність та напруженість у роботі.
2.4 Матеріальне заохочення викладачів, які беруть участь у підготовці
вітчизняних здобувачів вищої освіти освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» до
захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами, визначається окремим наказом
ректора.
3 Розрахунок штату кафедр та оплата праці викладачі, які здійснюють
підготовку до викладання англійською мовою
3.1 Підготовка викладачів до проведення занять англійською мовою
здійснюється на відповідних підготовчих курсах. Для викладачів, які проходять
підготовку на цих курсах, одноразово на навчальний рік встановлюється зменшення
навчального навантаження пропорційне 0,15 ставки. Після успішного закінчення
таких курсів центром розвитку кадрового потенціалу університету спільно з
кафедрою іноземних мов викладачу видається сертифікат, що дає йому право
здійснювати навчальний процес англійською мовою (далі – Сертифікат).
3.2 У випадку нерегулярного відвідування викладачем підготовчих курсів, що
відображується в службовій записці директора центру розвитку кадрового
потенціалу університету, обсяг зменшення навчального навантаження відповідно до
п. 3.1 може бути може бути переглянутий. Таке рішення може бути прийняте як
протягом навчального року, так і при формуванні штатного розпису кафедри на
наступний навчальний рік.
3.3 Викладач може бути звільнений від відвідування підготовчих курсів у
випадку його достатнього володіння англійською мовою, що підтверджується або
дійсним сертифікатом одного з тестів TOELF, IELTS, Cambridge English Language
Assessment (не нижче рівня В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти),
або визначається за результатами тестування, яке проводиться кафедрою іноземних
мов з оформленням відповідного Сертифікату.
3.4 Для підготовки навчально-методичних матеріалів англійською мовою на
один рік підготовки і на перший рік викладання навчальної дисципліни при
розрахунку річного штату кафедрі додається штат із розрахунку пропорційно 0,15
ставки за 5 кредитів ЄКТС з навчальної дисципліни.
3.5 Кількість додатково виділених штатних одиниць відповідно до п.3.3 може
бути зменшена у випадках, коли започатковується викладання дисциплін, які за
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змістовною складовою частково збігаються з іншими навчальними дисциплінами,
які вже викладаються англійською мовою. Рішення про зменшення частки
зменшення додатково виділених штатних одиниць здійснюється першим
проректором на підставі співставлення навчальних програм споріднених дисциплін,
яке проводиться навчально-методичним відділом університету.
4 Прикінцеві положення
4.1 Дане Положення набирає чинності з 2020/2021 навчального року.
4.2 Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись наказом ректора або
наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету.
4.3 Дане Положення відміняє дію „Положення про розрахунок штатних
одиниць кафедр та оплату праці викладачів, що викладають дисципліни англійською
мовою” (затверджене вченою радою університету, протокол № 14 від 23.06.2011 р.)
та доповнень (змін) до нього.
Положення розглянуто і схвалено вченою радою університету (протокол № 12
від 21 травня 2020 р.).
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